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1. QUE ÉS EL CONSELL  SOCIAL  

És l’òrgan de participació de la societat en la Universitat (LOMLOU, 4/2008, de

12 d’abril i LUC, Llei 1/2003, de 19 de febrer)

Missió:

- Col·laborar amb la Universitat en la definició dels criteris i de les

prioritats de la seva planificació estratègica

- Programació i gestió universitària

- Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

- Fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn

cultural, professional, econòmic, social i territorial

- Les que l’hi atribueixen els Estatuts de la UdG i el reglament

d’organització i funcionament del Consell

Compost per 15 membres: 9 membres de la societat i 6 membres de la universitat



Representants de la societat:

Govern: president Rosa Núria Aleixandre Cerarols
vicepresident Ricard Meléndez Gil 

Joaquim Morera Salis

Parlament de Catalunya Agustí Codina Negre
Manuel Ibarz Casadevall 

Organitzacions sindicals (UGT)           Xavier Casas Roque *Núria Rocadembosch

Organitzacions empresarials (FOEG) Joan Curós Santaeuràlia

Ens locals (Diputació, ajuntaments)        Josep Arnau Figuerola

Antics alumnes Ingrid Rahola Duch * Josep Pujades Sànchez

* Substitució del titular

2. COMPOSICIÓ 2018 (1) 



Membres de la Universitat
Nats

Rector Joaquim Salvi Mas *(Sergi Bonet Marull)
Secretari general Jordi Pineda Sánchez *(Jordi Ferrer Beltran)
Gerent Elena Ribera Garijo *(Fátima Calvo)

Del Consell de Govern
Representant del PDI Joan San Molina * (Mercé Darnaculleta)
Representant dels estudiants Eduard Lazo Arolas *(Ivan Herrero Garcia)
Representant del PAS Salvador Salanova Fortmann

Secretari Miquel Serra Fernàndez *(M. Pilar Planas de Farners)

Convidats permanents al Ple
Síndic de la UdG Joan Manel del Pozo Álvarez 
President del Patronat de l’EPS Jaume Juher  Iglesias
Organitzacions empresarials  PIMEC     Jaume Guardia Jordà
Organitzacions sindicals CCOO Bartomeu Compte
Cambra de Comerç Jaume Fàbrega Vilà

* Substitució del titular

2. COMPOSICIÓ 2018 (2) 



1. El Ple núm. sessions: 6 (2017) i 8 (2018)

3. La president/a
4. El vicepresident/a

5. El secretari/a

6. Les Comissions 5 o 6 membres: 3 de la societat i 2 o 3 del Consell de Govern 

Permanent:  Comunitat Universitària:
Rosa Núria Aleixandre Cerarols (presidenta) (4. sessions(2017) i 4 (2018)

Ricard Meléndez Gil                                           Josep Arnau Figuerola (president)
Josep Arnau Figuerola Joaquim Morera Salis
Agustí Codina Negre Xavier Casas Roque
Joaquim Salvi Mas Ingrid Rahola Duch
Jordi Pineda Sánchez Salvador Salanova Fortmann
Elena Ribera Garijo Elena Ribera Garijo

Economia Pressupost i Patrimoni                   Programació i Gestió:
(4 sessions (2017) i 6 (2018) (1. sessió(2017) i 1 (2018)

Ricard Meléndez Gil (president) Agustí Codina i Negre (president)
Rosa Núria Aleixandre Cerarols Josep Arnau Figuerola
Agustí Codina Negre Joan Curós Santaeuràlia
Joan San Molina Eduard Lazo Arolas
Elena Ribera Garijo Jordi Pineda Sánchez

3. ORGANITZACIÓ (1) 



Dins la Universitat: 
 Consell de Govern (Rosa Núria Aleixandre, Josep Arnau i Ingrid Rahola)

 Comissió delegada de recerca, transferència i doctorat (Rosa Núria Aleixandre)

 Comissió delegada de personal (Josep Arnau)

 Comissió delegada de docència i estudiants (Ingrid Rahola)

 Comissió assessora de comunicació (Josep Arnau)

 Comissió assessora d’economia i infraestructures (Ricard Meléndez)

Extern a la Universitat (Presidenta)

 Conferència i Junta del CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya)

 Assemblea General de l’ACUP vicepresidència 3a

 Consell direcció de l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

 Conferencia de Consejos Sociales (CCS)

3. ORGANITZACIÓ (2)



AREA ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL 

 Aprovar el pressupost, participar en la determinació dels criteris bàsics 

per a la seva elaboració

 Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la 

liquidació del pressupost

 Autoritzar al rector a adoptar els acords d’adquisició, disposició i

gravamen de béns immobles

 Autoritzar la contractació de despeses pluriennals

 Supervisar totes les activitats de caràcter econòmic

 Ésser informat dels contractes i convenis que comporten despeses

 Acordar les propostes d’operacions d’endeutament i d’aval que la 

Universitat presenti als diferents departaments

 Aprovar els preus dels ensenyaments propis, dels cursos i dels serveis

 Estimular la inversió en recerca de les empreses i la seva col·laboració

4. FUNCIONS (1)  



PROGRAMACIÓ I GESTIÓ

 Informar prèviament a l’aprovació pel Consell de Govern:

 La creació, modificació o supressió d’ensenyaments universitaris 

oficials, dels instituts universitaris de recerca i facultats i escoles

 L’adscripció i desadscripció de centres adscrits

 Aprovar la creació, modificació o supressió dels programes de doctorat

 Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendiment i de la 

viabilitat econòmica i social de la Universitat en col·laboració amb l’AQU

 Aprovar la constitució, modificació i extinció d’entitats jurídiques per a 

la promoció i el desenvolupament en altres entitats.

 Aprovar els projectes de concert entre la Universitat i les institucions 

sanitàries

 Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats 

socials representatives

4. FUNCIONS (2)  



En relació amb la COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

 Aprovar el nomenament del gerent* i del síndic*

 Aprovar la relació de llocs de treball (RLT)

 Aprovar les normes de permanència

 Retribucions addicionals per mèrits de recerca, docència i gestió

 Informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral

PROMOURE LA PARTICIPACIÓ de la societat en les activitats de la 
Universitat

 Amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i titulats

facilitar-ne l’accés al món del treball

 Estimular la inversió en recerca de les empreses

 Fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn: 

 cultural, professional, econòmic, social i territorialment

* A proposta del rector

4. FUNCIONS (3)



5. PRESSUPOST 2018

2018; 
344.493,00

2017; 
344.493,00

Pressupost 2017

Pressupost 2018



 Inauguracions:

• Curs oficial acadèmic

• Curs de les Facultats, Escoles i Càtedres de la UdG

 Fòrums:

• Fòrum Industrial

• Fòrum Empresarial “Creiem en Catalunya”

 Presentacions:

• VII Trobada de representats de la Xarxa Vives d'Universitats

• Presentació de l’estudi: “GIRONA 100, SA”

• Presentació del llibre “Amb Valor Afegit”, de la Càtedra de Responsabilitat

corporativa

• V Jornades de TIC i Educació. Aprenentatge col·laboratiu en xarxa

• Jornada de Commemoració del Xè. Aniversari de la Comissió de Relacions

Internacionals del CIC

• Presentació del Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya

• Jornades Catalunya Futura

6. ACTES (1)



 Actes:
• Investidura doctor honoris causa  del Sr. Narcís Comadira Moragriega i del Sr. Lluis Llach 

• Lliurament dels Premis a Treballs de recerca d’estudiants de batxillerat

• Lliurament Premi Cum Laude d'Humanitats

• Actes diversos de l’Ajuntament de Girona

• Proclamació del Premis FPdGi 

• Els 25 anys de la UdG

• 25è aniversari del desplegament del sistema universitari català

• Constitució del Pacte Nacional per les Universitats

• La Nit Europea de la Recerca 

• First lego League

• Olimpíades de Geologia

• LXIII Assemblea General de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades

Públicas (CREUP)

• Compareixença President de l’ACUP al Parlament de Catalunya 

• Graduació de les Facultats i Escoles de la UdG

• XIIa edició dels Premis Manel Xifra Boada

• Proclamació dels Premis Literaris de Girona: Prudenci Bertrana

6. ACTES (2)



7. BEQUES I AJUTS
 Propis del Consell Social:

• Premis a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat

• Ajuts PDI (personal docent i investigador)

• Ajuts per a dur a terme projectes institucionals * (1a. convocatòria 2019)

• Ajuts d’emergència

 Col·laboracions:

• Ajuts Universitat de Girona – Consell - Banc de Santander

• Beques de transferència i Innovació (BTI)

• Premis Prudenci Bertrana: premi Carles Rahola (fomentar la creativitat

informativa i les iniciatives per difondre informació de tipus periodístic)

• Ajuts “Beca salari” de la Universitat de Girona i el Consell**



8. PROJECTES EN EXECUCIÓ (1)

Comissió de Centres d’Educació Secundària(CES)

(2 sessions 2018)

Creació:
Iniciativa conjuntament amb l’equip de govern (Ple del Consell 5/2018 de 5 de juny)

Membres:
4 Universitat de Girona

3 Consell Social

9 Dels CES de les comarques gironines: públics (5), concertats (3) i privats (1)

1 Representant del Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona

Missió:
• Promoure la participació dels CES i dels Serveis Territorials d'Ensenyament

• Promoure la participació de la Universitat en l’educació secundària de les comarques

gironines a través de la col·laboració amb els centres



8. PROJECTES EN EXECUCIÓ (2)

Comissió de Territori (TER) (2. sessions 2018)

Creació:

Iniciativa conjunta amb de l’equip de govern (Ple del Consell 5/2018 de 5 de juny)

Membres:

5 Universitat de Girona

3 Consell Social

11 Representants d’Ajuntaments de les comarques gironines

Missió:

 Promoure la participació dels Ajuntaments a la Universitat

 Promoure la participació de la Universitat en el Territori, a través de la col·laboració

amb els Ajuntaments



8. PROJECTES EN EXECUCIÓ (3)

Reconeixement de la maternitat i per tant del permís de maternitat en la avaluació dels

sexennis de recerca per al PDI (Parlament de Catalunya)

 Creació conjuntament amb Ensenyament de passarel·les a la formació professional i

els cicles formatius (CFGS) pels alumnes que abandonen la universitat, convalidant les

assignatures aprovades a través de l’AQU.

Document (portafolis) Universitat – Empresa (mecenatge, esponsorització i

donacions)

Presentació per part del director de l’AQU (set. 2017 gener 2018) dels resultats de la

enquesta sobre inserció laboral dels estudiants de la UdG a les AMPAs

 Participació del Consell Social amb l’Alumni a la Universitat de Girona

L’impuls del programa dels ajuts “beca salari” (13+7+7+7), del 2018-2022
 Primera convocatòria - 26/10/2018 –

 174 sol·licituds presentades: 143 admeses i 31 excloses,

 Resolució prevista per la primera setmana de 2019)



9. PROPOSTES DE FUTUR
 Col·laboració de la UdG amb empreses i Ajuntaments del Ripollès per a temes de

turisme i formació

 Col·laboració entre la Universitat i l’empresa Nylstar SL de Blanes per a fer un centre

tecnològic del món del tèxtil (Sr. Xavier Casas, Consell Social)

Contactar amb ACCIO per a la reobertura de l’Oficina de las universitats a

Brussel·les

 Creació d’un tutor oficial per a les dobles titulacions dintre de la UdG

 Projecte de creació d’una comissió d’Empresa-Universitat (cambra de comerç, FOEG,

PIMEC...)

 Dintre del projecte de transversalitat: completar els coneixements tecnològics amb

coneixements d’Humanitats i humanitats amb coneixement tecnològics

(nocions de física) - En la línia del MIT

 Participació en la Jornada sobre Empresa-Universitat-Administració Pública

(ASFU)

 Proposta de creació d’un organismes entre la Universitat, les institucions

territorials i empresa per a definir i gestionar la societat del coneixement



10. Els que ho fan possible

Al Consell:
• Ricard Meléndez
• Agusti Codina
• Josep Arnau
• Ingrid Rahola
• Xavier Casas

A la secretaria:
• Miquel Serra
• Teresa Fornells



MOLTES GRÀCIES
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